
Mesolift met meso gun

De behandeling
Door de vernieuwde biologische kennis van het huid-metabolisme zijn een reeks injectietechnieken en bijhorende 
producten ontwikkeld die de huid op een onweerlegbare manier vernieuwen. Wanneer we deze sto�en op een bepaalde 
manier in de huid inspuiten, net voorbij het basale membraan, krijgen we een verjongde huid.

Sinds meerdere decennia weten we dat stimulatie van de huid een versteviging met zich mee brengt. Zo is de huid aan de 
buitenkanten van onze armen, die continu aan wrijving blootgesteld is, dikker dan de huid aan de binnenkant van onze 
armen. Mesotherapie is een techniek waarbij de huid met naaldprikken gestimuleerd wordt. Hierbij worden ook 
regenererende producten onderhuids ingebracht. Studies hebben aangetoond dat deze gun een precies gekalibreerde 
injectiediepte in millimeters bereikt, en een dichtheid heeft tot 500 prikjes per vierkante centimeter. 
Hiervoor werd een speciaal injectiepistool ontwikkeld, de mesogun of het singlenaaldpistool, die tot 9 prikjes per seconde 
aankan. Onze verpleegster bedient deze gun. Een superieure stimulatie van de huid en bovendien pijnloos, zelfs op 
gevoelige zones als de oogleden en de lippen. Samen met een aangepaste diepte en op maat uitgebalanceerde 
stimulerende cocktails, kan deze mesotherapie met de mesogun voor een ware verjonging zorgen. 

Hoe verloopt het praktisch?

1. Reiniging
 Een dieptereiniging is essentieel en die begint klassiek met de ‘sensitive milk & lotion’ om de resten van make-up, talg   
 en sporen van pollutie te verwijderen.

2. Inspuitingen
 De inspuitingen verlopen automatisch met behulp van de mesogun en zijn pijnloos. Zo bieden ze de beste garantie voor  
 een juiste dosering. De mesotherapie met de meso-gun richt zich voornamelijk op de hydratatie van de onderhuid, de   
 huidspanning en de soepelheid van de zone. 

MESOTHERAPIE GELAAT / HALS / DECOLLETÉ / 
OGEN / LIPPEN
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Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie. 

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG HANDELEN 

IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Prijs
Ogen     €150
Volledige zone (gelaat / hals / decolleté) €150

Wanneer is dit iets voor mij?
•  Ideaal als regelmatige verzorging bij een do�e,  
    slappe of rijpere huid.
•  De mesogun behandelt de huid tot in de diepte,  
    waar de anti-verouderingscrèmes niet kunnen  
    geraken.
•  De mesogun kan ook heel delicate zones aan zoals  
    de verjonging van de oogleden en een strakker  
    lippenrood voor uitgesproken lippen. 
•  De doeltre�endheid van deze behandeling is  
    rechtstreeks gelinkt met de hoge concentratie  
    aan medische actieve sto�en die we niet in       
    crèmes kunnen bewaren.
•  De meso-lift gaat dus een flinke stap verder dan  
    de klassieke uitwendige verzorgingen op gebied  
    van veroudering, verslapping, hydratatie en       
    soepelheid.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  Breng 15 minuten op voorhaden de verdovende crème aan.
•  Na de behandeling zijn soms fijne puntjes zichtbaar die  
    na enkele uren verdwijnen.
•  We raden u aan zo lang mogelijk te wachten vooraleer  
    make-up aan te brengen voor een ideaal e�ect.
•  U kan uw werk onmiddellijk weer hervatten.
•  De huid onder de ogen is door zijn structuur gevoelig      
    voor vroegtijdige veroudering en kan met deze      
    mesotherapie perfect behandeld worden. Dikte van de huid,  
      spiertrekkingen van de verschillende spieren, doorstroming van bloed en lymfevocht,  
      huidskleur, vetuitstulpingen, vettekort, huidoverschot, etc spelen hierbij een rol. 
    Een combinatie van meerdere behandelingen is toepasbaar  
    voor deze zone, correct advies zal dus belangrijk zijn.
•  Het rode van de lippen heeft ook neiging om in te vallen.  
    Naast een lipvergroting, is een lipverjonging met de     
    mesotherapie een perfecte aanvulling. Strakke lippen zijn  
    immers een teken van jeugdigheid. 
•  Gebruik zonnecrème factor 30 gedurende de eerste dagen.
•  De eerste 2 dagen niet sporten. 
•  Kleine ongemakken die gepaard gaan met het prikken     
    (blauwe vlekje, beetje zwelling en roodheid) zijn mogelijk.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Het resultaat is een strakke frisse huid met een vitale bloeddoorstroming. Omdat er tijdens de komende dagen nieuwe       
    cellen worden aangemaakt, zal het geheel nog meer tot zijn recht komen.
•  U krijgt een goede hydratatie en een krachtig anti-verouderingse�ect. 
•  De mesotherapie met de mesogun is een basistechniek voor het onderhoud van de rijpere huid.
•  Strakke lippen en oogleden. 
•  Elke sessie heeft een onmiddellijk e�ect, voor een blijvend e�ect herhalen na 6 weken.

Andere toepassingen?
De mesogun–techniek wordt ook toegepast voor de 
stimulatie van haargroei op het hoofd. Daarover 
leest u meer in de specifieke infofiche “in enkele 
stappen naar gezonde, volle & mooie haren”.


